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 רקטיבה עם הנהלת תגליתסיכום בירור די

 קער

שעלו מן תמציתו של תהליך חשיבה שהתרחש בקרב הנהלת תגלית. מכון ראות סייע בחילוץ התובנות תוצר זה הוא 
 במסגרת החזון הכללי של תגלית. תוכניות המשך קצרות חדשותהמשתתפים אודות 

 החזון

 הבטחת הקיום וההמשכיות של העם היהודי.

 השליחות

 לקדם את החוסן הלאומי של העולם היהודי ומדינת ישראל.

 אסטרטגיה

 להקים בישראל את הבית העולמי של פעילויות ההמשך הקצרות של הצעירים בעולם היהודי.

 סוגיות הבניין של העם היהודי –אבני הבניין 

 תיקון עולם •

 תרבות יהודית וישראלית •

o עברית 

 קידום העוצמה של ישראל •

o טק-היי ;כלכלית ;ביטחונית ;חברתית ;תיירות;תציבורית/פוליטי 

 חיזוק קהילות יהודיות בעולם •

 מאפייני התוכניות

 18-35קהל יעד: גילאים  •

 תוכנית קצרת מועד •

 פלורליסטית •

 חיבור עתידי לפעילויות ארוכות טווח •

 משלבת את ההיבט הגלובלי •

 ייחודית וחדשנית •

 תקן לוגיסטי-תו •

 משלבת ישראלים •

 יתהשתתפות כספית עצמ •

 פוליטית-א •

 לא עומדת בניגוד לעקרונות תגלית א' •

 מקדמת את ערכי המותג תגלית א' •
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 פיילוט - פרוייקט סטאז'רים

 מהי מטרת הפרוייקט?

 העמקת הזיקה והקשר היהודי של בוגרי תגלית באמצעות בניית קרש קפיצה מקצועי •

 פריסת רשת "שגרירים עסקיים" לישראל •

 רי תגלית בארץ ובחו"ליצירת קשר אישי ומקצועי בין בוג •

 חיזוק החיבור של חברות ישראליות מובילות לעם היהודי •

 מהן התוכניות הקיימות בשטח?

 Career Israel ,wujs ,I-trackעוצמה, אורנים,  •

 מהי ייחודיות הפרוייקט?

 זולה בהשוואה לתוכניות אחרות •

 מציעה סטאז'רים ומקומות עבודה פרמיום •

 ויות קצרותהתוכנית הרשמית היחידה להתמח •

 קשר לתגלית יוצר רשת מקצועית רחבה •

 ניסיון בינלאומי מקנה יתרון למתמחים •

 למי מכוון הפרוייקט?

 "סטאז'רים פרמיום"

 קריטריוני חובה: •

o בוגרי תואר ראשון 

o אוניברסיטה מובילה בעלת שם עולמי 

 קריטריוני רשות: •

o שליטה ביותר משפה אחת 

o הסטוריה של מעורבות חברתית 

 חברות ישראליותארגונים או 

 קריטריוני חובה: •

o חברה מובילה בתחומה 

o חברה בעלת אג'נדה רלוונטית 

o יכולת לספק למתמחה עבודה משמעותית 

o הקצאת כוח אדם לקליטת המתמחה 

 קטגוריות נושאים לדוגמה

 נושאי מגדר ;אנרגיות מתחדשות/סביבה ;תעשייה ;פרסום ;בנקים ;הייטק ;תעשיית המים וההתפלה •
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 רגוני?מהו המבנה הא

 יהיה חלק מצוות תגליתהפרוייקטור 

 תפקידים –ועדה מייעצת 

 בחינה משותפת של הצלחות הפרוייקט ומתן פידבק •

 הכוונה למקומות עבודה פוטנציאלים חדשים •

 תמיכה ברישות: באחריות חברי הועדה להרחיב את מעגל החברות הפועלות בשיתוף עם הפרוייקט •

 איתור תורמים פוטנציאלים •

 דל לחיקוילהוות מו •

 פרופיל –ועדה מייעצת 

 שילוב הדור הצעיר לצד תורמים ותיקים •

 מיהם מקורות המימון?

 הוצאות

 מנהלה, כרטיס טיסה, מחייה, ביטוחים, שיווק, מגורים, נסיעות, פעילות חברתית במהלך התוכנית •

 הכנסות

  –המשתתף  •

o ית, ישלם המשתתף על כרטיס הטיסהבאם לא הגיע במסגרת תגל; 

o ת עצמית בהוצאות אש"ל, אשר גובהה ייקבע בהמשך.השתתפו 

  – המעסיק •

o נקבע כי צריכה להיות עקביות ע"מ למנוע מצב השאיפה היא שהמעסיק ישלם משכורת למתמחה .
 ;בו רק חלק מהמתמחים מקבלים משכורת

o  כי המעסיק היא באם לא יימצא מספר גבוה של מעסיקים המוכנים לשלם משכורת, השאיפה
 ה החזר נסיעות, שוברים לארוחת צהרים וכיו"ב.יעניק למתמח

  –תורמים  •

o הוחלט לשלב תורמים צעירים לצד תורמים ותיקים; 

o .הכתובת העיקרית כרגע היא מ. סטיינהארט 

 סיכום

קצרות של צעירי ההמשך הבית העולמי של פעילויות בהתאם לאסטרטגיה של תגלית, לפיה על ישראל לשמש כ
 ת בוחרת להשיק את פרוייקט "סטאז'רים פרמיום".העולם היהודי, הנהלת תגלי

 השלב הבא: גיבוש תוכנית עסקית על סמך הקווים המנחים המופיעים במסמך זה.

 

 


